
                 
 
 

VERSLAG Raadsbrede commissie van 19 juli 2012 

  

 

Agendapunt  1: Opening  

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Van Huissteden, Van der Leij 
(PvdA); Groot, Ooijevaar, De 
Jong (CDA); Van Leijen, Bijl, 
Haring, Zeiler (GBB); Paping, 
Meedendorp, Haarsma (VVD); 
Braak – van Kasteel (GL); 
Halff, Snijder (D66) 
 
Voorzitter: 
Houtenbos  
 

Collegeleden: 
 
Hafkamp, Hekker 
 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
 

Agendapunt  2:  Ontwikkelingen Nieuw Kranenburg  
                              

 
Voorgenomen besluit 

Deze vergadering is uitgeschreven om in het openbaar informatie te  verstrekken over de 
bestuurlijke ontwikkelingen bij Nieuw Kranenburg. Er  vindt geen besluitvorming plaats. Ter 
bespreking een memo van het college van 19 juli en een rapportage van Wagenaar Hoes. 

 
 
Opmerkingen2 

Voorwoord portefeuillehouder Hafkamp. 
Het ontbreken van inzicht in en voortgang van inhoudelijke en beleidsmatige doelstellingen, 
alsmede het niet voldoen aan administratieve verplichtingen liggen ten grondslag aan het 
aftreden van de Raad van Toezicht en de uiteindelijke schorsing van de directeur.  
Positief zijn de ontwikkeling van het personeelsbeleid en de bouw, die ligt op schema en blijft 
binnen het budget. 
Niet goed zijn geweest het verzuim van de monumentenvergunning en de personele 
wisselingen bij de gemeente en het college, daar moeten we van leren. 
 
Ten onrechte is de indruk gewekt dat de gemeente al twee maal een directeur heeft ontslagen, 
nu is dat de door de Raad van Toezicht gedaan, in 2008 toen het museum nog niet op afstand 
was geplaatst door de gemeente, het benoemen van een tijdelijke directeur en een tijdelijke 
Raad van Toezicht is geheel conform de Statuten gebeurt, er moest voorzien worden in een 
hiaat na het aftreden van de voorgaande RvT. 
 
De heer Bijl, GBB, zet kanttekeningen bij opdrachtverlening, de uitvoering van het onderzoek, 
de informatieve waarde van de rapportage en of dat voldoende is om tot schorsing dan wel 
ontslag over te gaan. De projectstructuur voor de nieuwbouw en opbouw museum is niet 
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consequent doorgevoerd, de gemeente is niet op voldoende afstand gebleven. Wil vastgesteld 
hebben of de financiën binnen de geaccepteerde exploitatie opzet is gebleven en blijft. Zou 
graag zien dat het ontslag van de directeur wordt aangehouden, er moet meer inzicht in de 
feitelijke situatie komen, wellicht is het aanstellen van een zakelijk leider naast de directeur een 
oplossing. Als er extra uitgaven nodig zijn, dient dat aan de raad voorgelegd te worden. 
 
De heer Hallf, D66, stelt dat er zeker 2 jaar nodig zijn om alles weer op orde te krijgen, wenst 
snel een notitie om een nieuw perspectief voor het museum te schetsen. Financiële 
consequenties zullen we moeten nemen. 
 
Mevrouw Paping, VVD, vreesde al voor wat er nu is gebeurd, het is op alle fronten misgelopen. 
Zij zet vraagtekens bij de oplevering in 2013. Dit gaat geld kosten, wat we elders nodig hebben. 
Wenst pas op de plaats, geen nieuwe directeur, geen nieuwe investeringen, in september 
besluiten welke koers te volgen. 
 
De heer Groot, CDA, stelt dat dit veel eerder naar boven had moeten komen, waarom nu pas. 
De rapportage geeft geen antwoord op vele vragen. Wenst een Plan van Aanpak, waarmee het 
verlangen een mooi Nieuw Kranenburg te maken, gerealiseerd kan worden. 
 
De heer van Huissteden, PvdA, is verbijsterd dat directeur, RvT en gemeente het niet voor 
elkaar hebben kunnen krijgen, dat het misgaan niet in de voorgaande 2 jaar is geconstateerd 
en hersteld. Stond de gemeente wellicht te veel op afstand. Waarom is de RvT afgetreden. 
Doet een beroep om ervoor te zorgen dat alle betrokken instelling erbij betrokken blijven en 
weer samen op pad gaan om de intentie van destijds te realiseren. 
 
Mevrouw Braak – van Kasteel, GL, constateert dat alles nu op papier staat, er gaat zoveel mis. 
Als er al wat groen (gaat goed) in de rapportage staat, was dat de verantwoordelijk van de 
gemeente, het vele rood ( gaat fout) is het gevolg van mismanagement en onkunde. 
Wenst nu pas op de plaats, op de winkel passen, voor bijvoorbeeld april 2013 een nieuw plan 
maken op basis van een analyse van het verleden en de huidige stand van zaken, om verder 
te gaan ( kaders, poppetjes, uitvoeringsplan). Uitvoering ervan kan wel 2 jaar duren. 
Bij interruptie vraagt de heer van Huissteden, PvdA, wat er moet gebeuren om een dergelijk 
plan nu wel te laten slagen, eerst moeten alle betrokken instellingen toch weer mee willen 
doen. 
Bij interruptie stelt de heer Hallf, D66, dat het beter is vooruit te kijken, nieuw perspectief te 
bieden. 
Mevrouw Braak – van Kasteel onderschrijft deze uitgangspunten. 
 
Reactie portefeuillehouder Hafkamp. 
De onderzoeksopdracht en werkwijze daarbij, zijn gezamenlijk door de gemeente en RvT 
voorbereid en opgesteld. De RvT heeft de directeur geschorst en is afgetreden omdat er niet 
geleverd is wat was afgesproken. Het werk is niet goed gedaan. 
Bij interruptie geeft de heer Zeilerd, GBB, aan zich onjuist geïnformeerd te voelen. 
Mevrouw Hafkamp geeft tijdens de vergadering meerdere malen aan dat de gegeven 
informatie verifieerbaar is, verslagen van de RvT ingezien kunnen worden, de conclusies op 
feiten stoelen. De voorzitter van de oude RvT is bereid alle benodigde informatie te verstrekken 
Het gaat tijd kosten maar ook het college wil vooruit kijken, daarmee wordt ook recht gedaan 
aan de vrijwilligers en alle deelnemende instellingen, zij heeft van hen geen signalen 
ontvangen dat men zich terugtrekt uit het museaal centrum. 
De geplande opening wordt verschoven van april naar najaar 2013. 
Er wordt geïnventariseerd wat er financieel op ons afkomt, zowel incidenteel als ten behoeve 
van de plannen ( inrichting e.a.) en er komt een geactualiseerde exploitatie opzet. 
Bij interruptie vraagt de heer Hallf, D66, om geen onomkeerbare stappen te zetten. 
Mevrouw Hafkamp geeft aan dat de problematiek sedert februari 2012 met de raad is 
gecommuniceerd, de in een eerder stadium aan de directeur aangeboden administratieve 
ondersteuning wegens gebleken gebreken, door hem is afgewezen. 
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Reactie mevrouw Hekker ( huidige Raad van Toezicht a.i.) 
De RvT a.i heeft de besluitvorming van de voormalige RvT inzake de directeur geëffectueerd 
uitmondende in ontslag en ziet geen reden daarop terug te komen. 
De RvT a.i heeft begrip voor de vanavond uitgesproken wens voor een pas op de plaats en het 
aangaan van nieuwe verplichtingen, maar wil wel doorgaan met nadenken, zowel over de vorm 
als inhoud van de toekomst, hoe nu verder. Wagenaar Hoes geeft daar handvatten voor. 
 
Tweede termijn. 
 
De heer Bijl, GBB, wil gezegd hebben dat de regiegroep Nieuw Kranenburg, na het opzegen 
van het vertrouwen, een interne gemeentelijke stuurgroep is geworden. Het niet consequent 
werken via de afgesproken projectstructuur is z.i. ook een oorzaak van het ontsporen. 
Vraagt nogmaals te kijken naar een andere oplossing dan het ontslag van de directeur. 
 
De heer van Huissteden, PvdA,  wil dat men hiervan leert om dergelijke botsingen te 
voorkomen. Wenst geen pas op de plaats, maar juist actief te zijn na de opening om te laten 
zien dat er meer staat dan alleen een gebouw. 
 
Ook voor de heer Hallf, D66, moet het museum open, maar op een verantwoorde wijze, zonder 
de risico’s zoals die verwoord zijn in de rapportage Wagenaar Hoes. Wil dat de raad een  
go / nogo besluit neemt op basis van Perspectief met exploitatiebegroting. 
 
Mevrouw Paping,VVD, vraagt hoe de miscommunicatie die uit het rapport blijkt, is bij te stellen. 
 
De heer Groot, CDA, schetst de moeizame rol van de gemeenteraad bij dit proces, mist de 
reactie van andere betrokkenen op het vertrouwelijke zwartboek (nb: een gemeentelijk 
overzicht van afspraken die niet zijn nagekomen, stukken die niet zijn verstrekt) en het kunnen 
gebruiken ervan door de raad. In een nieuw plan van aanpak dient ook controleerbaar het 
realiseren van ons doel te staan. 
 
(NB: De vertrouwelijkheid van de aan de raadsleden verstrekte stukken wordt er door de raad afgehaald, 

formeel pas op 4 oktober) 

 
De heer Ooijevaar, CDA, ziet niet in hoe de eventuele extra kosten van deze bestuurlijke crisis 
uit de exploitatie van Nieuw Kranenburg kunnen komen, wenst in het najaar kostenplaatje met 
dekkingsvoorstel. 
 
Schorsing 
 
Reactie portefeuillehouder Hafkamp. 
In oktober zal aan de raad een integraal voorstel worden voorgelegd,  

 met een geactualiseerde exploitatie overzicht op basis van de rapportages van 
Wagenaar Hoes en het onderzoek van Hofman Bedrijfsrecherche(*);   

 een Plan van Aanpak met exploitatiebegroting, bestuursmodel, toekomst richting;  

 overzicht incidentele kosten en dekkingsvoorstel. 
(*) Deze rapportage krijgt de raad ook. 
 
Bij interruptie bepleit de heer Snijder, D66, gezien het belang en urgentie van de zaak, 
desgewenst niet te wachten tot de raad van 8 november, maar zo mogelijk een extra 
raadsvergadering uit te schrijven. 
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Bergen, 4 september 2012.  


